A 08-01
ACTIVITEITSFICHE
MILIEUBEHEER

Rev 01

P 1 van 2
Goedkeuring
Benoit Vandervaeren
Milieucoôrdinator
Opgesteld door: Milieucoordinator

Aanzet
lnvoering of periodieke herziening van het milieumanagementsysteem en van het actieplan.
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Activiteiten
• Milieuanalyse

..

.. Milieu-eisen (regelgevend toezicht)

•

• Operationeel beheer en toezicht op de significante
milieuaspecten
• Voorbereiding en reactie op spoedeisende milieusituaties
• Communicatie op milîeugebied

w•

rv •
•
•

Resultaten
Vastgelegde registers van de rechtstreekse en
onrechtstreekse aspecten
Vastgelegde register van de van toepassing zijnde
milieu-eisen
Conformiteit met de milieuwetgeving
Jaarlijkse milieuverklarîng
Bedrijfsvervoerplan
Opgezette bewustmakings-/informatieacties
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ln_E.u~e_g_evens

Ontwîkkelîng van de mîlîeureglementering
Ontwikkelîng van de logistieke voorwaarden, de infrastructuren en/of de opdrachten van het departement
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~ools en software

Actoren
Mîlîeucoôrdinator
Leden van de Ecoteam
Alle personeelsleden
Betrokken partijen
Alle partners van het KBIN

Referentiedocumenten
Procedures
Code
p 08-01
Milieuanalyse :
Opstelling van het register van de rechtstreekse aspecten
p 08-02
Milieuanalyse :
Opstelling van het r~ster van de rechtstreekse aspecten
Beheer van de van toepassing zijnde milieu-eisen
p 07-02

Verspreiding
11ttns!lshar&,J1.8tLJI.?Jsciences_Jc".ft
httos//shac_iu1atyral~i~I1Ces.fl~
httos.l!share.nat~1ra/sciences.be

Enkel de versie op httosllshare naturalsciences be_ van dit document is bijgewerkt.
Afdrukdatum: 0110912014
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p 07-04
p 07-03
p 05-02

htt12_s:l/share.natura!sciences.be

Toezicht en metil}fL Preventie en beheer van milieu-on_g_evallen
Beheer van milieuo_B)eidin_g_en
Afvalbeheer
Communicatie op milieugebied

p 08-03

fltJp_s:l/s17are.naturalscienc~be

htt;:1s:l/sh are. natura!sciences. be
httg_s://share.naturafsciences.be

lnstructies

Verspreidin_g_

10 _g_oede _g_ewoonten
EMAS in 10 vragen

htt,0s:llsf1are.natura!sciences.be
hti"os./lshare.naiura!scie.nce.s.be

Formulieren
Fiche van bewijs van kennis (intern)
Fiche van bewijs van kennis (extern)
Fiche van milieu opleiding
Registraties

Verspreiding
https:/jshare.naturalsciences.f}e
frtJJ2_s://sh are. n atu ra/sciences. be
httQs./ls/1are.natura!sciences.be

Klassement
Peri ode
httos_ils.hare.naturalscienc,__es.be
3jaar
htt.i2fillshare.naturalsciences.be
3jaar
ln'tos:l!share.natura!sciences.be
3jaar
htftJs./!share.natura/sciences.be
3 jaar
httQs:llshare.naturaisciences.be
3jaar
httQs:llshare.naturalsciences.be
3jaar
httos:llshare.naturalsciences.be
3jaar
htîos:ll~hare.natura/scienc?s.be
3jaar
httos.l/share _naturaisciences.be
3 j_aar
r1ffQ_s:!/s!1are.naturalsciences.be
3jaar
httos.//share.naturalsciences.bD
3jaar
httos:l/share.naturaiscisnces.bs
3jaar
htjQs:llshare.natura/sciences.be
3 jaar
h!tos./!share.naturafsciences.be
3jaar
hitQ~:llshare .naturalscfences.be
3jaar
htlos:l/sharq.naturaisciences.be
3jaar
Waar?

lngevulde fiches/ Formulieren
Register van de rechtstreekse aspecten
R~ster van de sig_nificante rechtstreekse aspecten
R~ster van de onrechtstreekse aspecten
Re_gister van de sig_nificante onrechtstreekse aSQ_ecten
R~ster van de van toepassin_g_ zij_nde milieu-eisen
R~ster van machtjgin_g_en en verg_unnin_g_en
Afvalr~ster

Re__gister van stock onderhoudsprodukten
Matrix van de EMAS-verantwoordeljj_kheden
Org_anig_ram
Fiche van de ~ecifieke milieucom_e_etenties
Jaarljj_kse milieuverklarin_g_
Verslagen van de brandoefeningen
Bedrijfsvervoerplan
Mobiliteitsenquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Documenten van externe oorsprong

Klassement
Waar?
EURLex

EMAS-reglement
MilieuveŒ!_unning/exploitatievergunning

Overzicht van de wijzigingen
Datum
01/09/2014
Originele versie

II

Wie?
MC
MC

https:!/share. neturaf.sciences. be

Motief

Enkel de versie op tuJ.fl§.//share.naturaisciences.be van dit document is bijgewerkt.
Afdrukdatum: 0110912014

Wie?
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
G. Claes
G. Claes
MC
MC
MC
MC
PA
MC
MC
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